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Ciężki sprzęt towarzyszył tej jesieni mieszkańcom Kotorza 
Małego (na zdjęciu róg ulicy Pogodnej i Opolskiej).

Roboty budowlane na ulicy Pogodnej w Kotorzu Małym.

W dniu 31 października 2006 roku 

Wojewoda Opolski podpisał z Gminą Turawa 
umowę na realizację projektu pod nazwą: 

„Ochrona wód podziemnych oraz ujęć wody pitnej 
dla Miasta Opola i Gminy Turawa (Kotórz Mały, 
Zawada)”
polegającego na budowie kanalizacji w Kotorzu Małym 
i Zawadzie.

Całkowity koszt projektu: 9 881 230,43 zł

Inwestycja jest współfinansowana w około 73% przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

tekst i zdjęcia: tG

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo 
w poprzednim numerze „Fali” oraz na stronie:
http://www.turawa.pl/index2.php3

Gmina Turawa w gronie laureatów konkursu 
Gmina / Powiat otwarta na fundusze strukturalne

Chciałem serdecznie podziękować za 
ogromne poparcie i zaufanie, jakim ob-
darzyliście mnie w ostatnich wyborach na 
Wójta Gminy Turawa. Zawsze starałem się 
uczciwie wypełniać powierzone mi zadania 
i służyć mieszkańcom naszej gminy.

Chciałem również podziękować za 
minione 4 lata, za pomoc, życzliwość i 
wyrozumiałość.

Przepraszam za jakiekolwiek niedo-
ciągnięcia.

Wasz Wójt Waldemar kampa

Miło nam poinformo-
wać, że w dniu 10 paź-
dziernika 2006 roku, 
w Namysłowie, Gmina 
Turawa została wyróż-
niona tytułem „Gmina 
otwarta na fundusze 
strukturalne”. Konkurs 
ten zorganizowany został 
przez Związek Powiatów 
Polskich, a certyfikat 
wręczali przedstawiciele 
Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, Związku 
Powiatów Polskich, a 
także Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego, 
Pan Grzegorz Kubat oraz 
Dyrektor Departamentu 
Koordynacji Programów 
Operacyjnych w Urzędzie 
Marszałkowskim, Pani 
Karina Bedrunka. 

Satysfakcja nasza jest 
tym większa, że na 71 
gmin i 11 powiatów w 
województwie opolskim, 
jedynie 5 gmin i 2 powia-
ty otrzymały tytuł gminy/powiatu ot-
wartego na fundusze strukturalne. 

Kryteria konkursu:
1. Zrealizowanie lub realizacja co naj-
mniej jednego projektu współfinanso-
wanego z funduszy strukturalnych.
2. Zatrudnianie minimum 1 pracownika 
posiadającego indywidualny certyfi-
kat ZPP „Ekspert do spraw funduszy 
strukturalnych”.
3. Posiadanie aktualnej strategii roz-
woju społeczno – gospodarczego.
4. Prezentacja dobrej praktyki z za-
kresu wykorzystania przez gminę 
funduszy strukturalnych lub zarzą-
dzania projektami finansowanymi z 
tych funduszy.
5. Czy informacje o korzystaniu z fun-
duszy strukturalnych są zamieszczone 
na stronie internetowej gminy?
6. Czy wiedza o funduszach struktural-
nych jest upowszechniana przez gmi-
nę wśród organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców, rolników itd.?

7. Czy w urzędzie gminy funkcjo-
nuje odrębna komórka zajmująca 
się pozyskiwaniem funduszy struk-
turalnych?
8. Czy w urzędzie gminy zostały opra-
cowane i wdrożone procedury pozyski-
wania funduszy strukturalnych?
9. Czy osoby zajmujące kierownicze sta-
nowiska w urzędzie gminy uczestniczą 
w szkoleniach dotyczących funduszy 
strukturalnych?
10. Wyposażenie stanowisk pracy 
osób zajmujących się pozyskiwa-
niem funduszy strukturalnych oraz 
zarządzaniem projektami w środki 
techniczne.
11. Korzystanie z licencjonowanego 
oprogramowania wspomagającego 
zarządzanie projektami.
12. Czy gmina posiada przygotowaną 
dokumentację techniczną przydatną 
w procesie aplikowania o fundusze 
strukturalne w latach 2007 – 2013?

tomasz Golec 
Urząd Gminy tUraWa

Drodzy mieszkańcy Gminy Turawa



grudzień��006� �f a l a

Na zasłużony odpoczynek z dalekiej 
Boliwii w połowie sierpnia przybył 
do Kadłuba Turawskiego - rodzimej 
wsi - biskup Antoni Bonifacy Re-
imann. Urlop ten okazał się jednak 
dla niego bardzo pracowity. Nawał 
obowiązków zmuszał go do ciągłych 
wyjazdów krajowych i zagranicznych. 
W czasie urlopu organizował pomoc 
humanitarną dla swojego biskupstwa 
Concepcione Wikariatu Apostolskie-
go Nuflo de Chavez w Boliwii. Kraj 
ten nawiedziła w tym roku ogromna 
powódź, gdyż wylała rzeka Rio Gran-
de. Mimo nawału obowiązków biskup 
Antoni znalazł czas, żeby spotkać się 
z mieszkańcami Kadłuba Turawskie-
go. Spotkanie takie zorganizował Jan 
Grysczyk -przewodniczący miejscowego 
koła DFK. Wszyscy seniorzy z naszej 
miejscowości otrzymali imienne za-
proszenie na Seniorentreffen, którego 
gościem szczególnym był biskup Antoni 
Reimann. Spotkanie to odbyło się 12 
października w nowo wyremontowanej 
sali spotkań mniejszości niemieckiej w 
budynku OSP w Kadłubie Turawskim. 
Punktualnie o godz. 17.00 zaproszo-
nych gości i mieszkańców powitał Jan 
Grysczyk. Na spotkanie przybyli: gość 
honorowy-biskup Antoni Reimann, pro-

boszcz miejscowej parafii- ks. Jerzy 
Obst, wójt Gminy Turawa- Waldemar 
Kampa i licznie zgromadzeni mieszkań-
cy Kadłuba Turawskiego. Pan Grysczyk 
przypomniał zebranym, że czterdzieści 
lat temu, 12 października, duszpaster-
stwo nad naszą parafią objął obecny na 
spotkaniu ksiądz J. Obst. Następnie 
miejscowe „Marianki” odprawiły krótkie 
nabożeństwo różańcowe, przedstawiły 
w nim historię odmawiania różańca 
świętego. Podkreśliły, że różaniec zaczęto 
odmawiać w czasach, gdy większość 
ludzi nie umiała czytać i pisać. Stał 
się wtedy modlitwą powszechną ludzi 
biednych, rozpowszechnioną głównie 
przez Franciszkanów, Dominikanów i 
Jezuitów. Dzieci z miejscowej szkoły 
stowarzyszeniowej ofiarowały księdzu 
biskupowi duży różaniec, żeby przypomi-
nał wszystkim o modlitwie różańcowej. 
Pan wójt W. Kampa wręczył księdzu 
biskupowi podarunki symbolizujące 
Gminę Turawa, żeby w dalekiej Boli-
wii ksiądz biskup był zawsze myślami 
w swoich rodzinnych stronach. Całe 
spotkanie uświetnił wspaniały występ 
miejscowego zespołu muzycznego w 
składzie: Krystyna, Jan i Mateusz 
Salawa, Regina Jaguś, Sylwia Krok, 
Rajmund Wiecha. dokończenie na str. 19

Seniorentreffen w kadłubie turawskim
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został zrealizowany przez Gminę Turawa.
Wartość projektu: 235 098,59 zł

Inwestycja współfinansowana w około 73% przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W dniu 30 listopada 2006 roku Gmina zakończyła inwestycję 
dotyczącą modernizacji Ośrodka Zdrowia w Osowcu. Zatem, 
wreszcie – po trzydziestu latach, dokonał się ten, tak długo ocze-
kiwany przez mieszkańców, remont budynku przychodni. 

Przypomnijmy czytelnikom, że zakres projektu obejmo-
wał:

- budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz prze-
budowę schodów terenowych,

- ocieplenie budynku,

- wewnętrzną instalację c.o.,
- zadaszenie wejścia,
- budowę zbiornika na gaz, przyłącza 

gazu i wewnętrznej instalacji gazu płyn-
nego.

Roboty budowlane przebiegały sprawnie. Zakład Ogólnobu-
dowlany „REMAL” z Dąbrówki Łubniańskiej stanął na wysokości 
zadania. Dodatkowo sprawę utrudniał fakt, że przychodnia w 
trakcie trwania remontu nie zaprzestała działalności – przez 
cały czas służyła pacjentom. Inwestycji sprzyjała pogoda: do-
datnia temperatura i brak opadów śniegu.

 
Ze względu na to, że o niniejszej inwestycji na łamach FALI 

pisaliśmy kilkakrotnie, tym razem prezentujemy czytelnikom 
fotoreportaż. piotr lis 

 tomasz Golec

Projekt pod nazwą: 
Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osowcu, Gmina Turawa

Inspektor ds. Inwestycji Urzędu Gminy Piotr Lis wizytuje plac budowy tuż po 
rozpoczęciu robót (25.09.2006).

Pierwsze efekty prac (30.09.2006).

Inspektor ds. Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Aleksandra Kansy nie kryje 
zadowolenia – w przetargu wygrała dobra firma (24.11.2006). Na zdjęciu pani 
Aleksandra Kansy z kierownikiem budowy.

Prace wykończeniowe w rejestracji przychodni – ani wykonawca, ani personel 
Ośrodka Zdrowia nie mieli łatwego zadania (24.11.2006).

Końcówka listopada – prace wykończeniowe.

Inwestycja unijna na finiszu – wykonawca z pracownikiem Urzędu przymierzają 
trwałą tablicę pamiątkową informującą o wspólfinansowaniu remontu przychodni 
przez Unię Europejską.
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W uzupełnieniu do poprzedniego 
odcinka chciałbym jeszcze podać, że 
wspomniana w nim cegielnia na Ro-
sosze stała na zachód od folwarku i 
szlakówki (dziś siedziba państwa Ma-
rzok i ulica Lipowa) mniej więcej tam, 
gdzie dziś stoją domy Czech-Miller i 
Grzesik-Kulig. Z tej cegielni hrabia 
dostarczył w 1873 r. 80 000 cegieł na 
potrzeby budującej się wtedy szkoły 
w Turawie. Po wyczerpaniu tutejsze-
go surowca, czyli odpowiedniej gliny, 
hrabia wybudował w 1904 r. nową 
cegielnię na terenie dzisiejszej Ryba-
czówki, obok leśniczówki, w której 
wtedy mieszkał leśniczy Fruechel, 
prowadzący w tutejszym Tiergarten 
– Zwierzyńcu – hodowlę danieli. Ten 
rewir leśny, bardzo uroczy, nazwano 
później „Annemarie Park” na cześć 
młodziutkiej i pięknej piewszej żony 
ostatniego hrabiego na Turawie.     

W drugim odcinku historii Tura-
wy poznaliśmy trochę bliżej dawnych 
mieszkańców Łycyny, zarówno wol-
nych zagrodników, jak i chałupników. 
W odcinku czwartym poznaliśmy 
też pierwszych kolonistów w lasach 
przy Rososze, późniejszych Marszał-
kach.

Teraz chciałbym przedstawić wspo-
mnianych w poprzednim odcinku 
chałupników przy Majdanie, tzw. 
Angerhaeusler w Turawie, wystę-
pujących źródłowo po raz pierwszy 
w 1743 r. Jak pisze ksiadz Kahl w 
swoim „Das Majorat Turawa”, byli to 

dawni urzędnicy i inni zasłużeni dla 
turawskich panów, jak nadzorca, kar-
bowy, inspektor, kucharz itp., którym 
te miejsca przyznano jako nagrodę. 
W pierwszej zagrodzie, poczynając od 
dzisiejszego ronda w kierunku zachod-
nim wzdłuż dzisiejszej ulicy Opolskiej, 
mieszkał wtedy inspektor hutniczy 
o nazwisku Kessler. Miał mnóstwo 
pracy, nadzorował bowiem dwie huty, 
każda z piecem fryszerskim i młotem 
do wykuwania żelaza kowalnego w 
Turawie, taką samą hutę w Trzęsinie 
oraz hutę w Poliwodzie już z wysokim 
piecem, dwiema fryszerkami i młotami. 
Młoty i dmuchawy napędzane były w 
pierwszych dwóch miejscowościach 
wodami Małej Panwi dostarczanymi 
odpowiednimi kanałami , natomiast 
w Poliwodzie wodami Libawki. Dla 
ułatwienia  nadzorowania odległych hut 
miał do dyspozycji konną bryczkę, a w 
zimie sanie. Jako ciekawostkę chciał-
bym tutaj podać, jak do niektórych 
zagród przylgnęło na długo nazwisko 
ich pierwotnych właścicieli. Np. o wyżej 
opisanej zagrodzie mówi się do dziś 
„do Keślera” gdy tymczasem od 160 
lat Kesslerów tam już nie ma: w 1846 
r. bowiem  przyżenił się tutaj wnuk 
pierwszego Kupki w Turawie, kowal 
hutniczy Chrystian Kupka, poślubia-
jąc Marię Kessler i przez 4 pokolenia 
mieszkały tam rodziny Kupka, następ-
nie Hyla, obecnie Pawleta. Jeszcze 
dłużej istnieje przydomek „Karbowny” 
u pierwszego zagrodnika obok masarni 
w Turawie, do którego przyżenił się, jak 

wspominałem w poprzednim odcinku, 
w 1775 r. Szymon Kupka z Kadłuba 
Turawskiego. Pomimo upływu 230 lat 
jeszcze do dziś moje pokolenie mówi: 
„do Karbownego”, a tymczasem od 
powyższej daty żaden Karbowny tam 
już nie mieszkał.

W następnej zagrodzie w kierun-
ku zachodnim przy dzisiejszej ulicy 
Opolskiej 32 mieszkał mistrz hutni-
czy Kolisko. Po wybudowaniu huty w 
Ozimku w 1754 r. tam się przeprowa-
dził- widocznie oferowano mu lepsze 
warunki finansowe, a może i bytowe. 
Budynek po nim objął Schaeffer, tj. 
pasterz owiec, a zarazem i weterynarz 
u turawskich panów -  Anton Kittel. 
Tę zagrodę odkupił w 1851 r. Martin 
Kupka, syn Caspara (Kacpra) i wnuk 
wspomnianego wyżej Szymona. Te-
raz mieszka tam rodzina Fronia. W 
kolejnej zagrodzie mieszkał mistrz 
murarski Jacob Tarara, później Ko-
chanek, teraz Hys. Dalej w kierunku 
zachodnim mieszkał mistrz krawiecki 
Ignatz Matysik, potem Sowa, następnie 
Halupczok, Nowak, potem był ośro-
dek zdrowia, teraz zamieszkały przez 
państwa Duda.

I ostatnia zagroda po tej stronie- 
majdanu- zamieszkana była przez ro-
dzinę kowala Gladki, potem Dziuba, 
Postulka, a teraz jest tam bank spół-
dzielczy. Po drugiej stronie majdanu, 
naprzeciw Kesslera, mieszkała rodzi-
na Zmarzly, potem Ebisch, następnie 
Geppert, Wilk, Gabruk, a teraz jest 
biblioteka. dokończenie na str. �

Historia Turawy i jej mieszkańców
część 5

Słonkę spotkać można prawie 
w całej Europie. W ciągu roku 
przelatuje nad tym kontynen-
tem ponad 15 mln. tych ptaków. 
W naszym kraju jest gatunkiem 
łownym, mimo to jego populacja 
zachowuje pełną stabilność. Słonkę 
spotkać można również w lasach 
turawskich, choć ich stado nie na-
leży do najliczniejszych. Przebywa 
najczęściej w drzewostanie liścia-
stym i mieszanym o odpowiednio 
pulchnej i wilgotnej ziemi. Jest to 
ptak o wielkości gołębia, charak-
teryzujący się przesadnie długim 
dziobem. Upierzenie rdzawo brą-
zowe o bardzo złożonym rysunku 

w kształcie brązowych, czarnych 
i białych plam. Jest to doskonała 
barwa ochronna na tle zeschłych 
liści. Za dnia żyje skrycie, lata wie-
czorem i o zmierzchu. Żywi się 
głównie dżdżownicami i larwami 
owadów wydobytymi za pomocą 
długiego dzioba spod powierzchni 
miękkiej ziemi. Gniazda swoje lo-
kalizuje pod osłoną pnia lub grubej 
gałęzi, wysłane mchem i suchymi 
liśćmi. Ciekawostką jest to, że w 
niebezpieczeństwie słonka przenosi 
pisklęta trzymając je w locie za 
pomocą dzioba lub też podtrzymuje 
je również jednocześnie dziobem 
i nogami. ▪ Słonka w środowisku turawskim.

Przyroda Turawy i jej okolic
 tekst i Grafika: Walter ŚWierc 

Prawie wszystko o słonce
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Problem bezmyślnego nisz-
czenia mienia społecznego 
jak i prywatnego wpisuje się 
coraz grubszą kreską w kra-
jobraz naszej rzeczywistości. 
W ostatnich latach proces 
ten nasila się, a wandale 
pozostają w dużej części bez-
karni. Problem dotyczy całej 
naszej gminy, lecz w tym 
artykule zostanie skupiony 
na wsi Zawada. 

W październiku tego roku 
kilku młodych ludzi nieźle 
zabawiło się na imprezie i 
wracając do domu prawdopo-
dobnie pod wpływem alkoho-
lu zaczęło demolować mienie 
znajdujące się na trasie ich 
powrotu do domów. Niszczo-
no słupki i tablice z nazwami 
ulic, powyginano słupki z 
umieszczoną reklamą, na-
ruszono strukturę słupków 
betonowych prywatnych 
ogrodzeń, wyłamano szta-
chety, a nawet wyrwano całe 
pole z ogrodzenia, powyry-
wano blachy zamocowane 
na płocie betonowym itp. 

Jak do tego jeszcze dodać 
wcześniejszą kradzież rur 
spustowych miedzianych 
w kościele parafialnym, to 
obraz tych zdarzeń przed-
stawia się koszmarnie.

Aby nie być gołosłownym, 
wykonano kilka zdjęć z trasy, 
po której szli ci młodzień-
cy.

Nie można biernie się 
przyglądać tym aktom 
wandalizmu i trzeba je 
piętnować. Osoby, które 
dokonały tego rozboju, są 
znane z imienia i nazwiska 
autorowi artykułu.

Nie będą jednak w nim 
ujawnione, gdyż ma ten ar-
tykuł posłużyć tym osobom 
jako materiał do refleksji 
nad swoim zachowaniem.

Nadmieniam, że nie są to 
osoby z rodzin patologicz-
nych, a mimo to zachowa-
nie ich pozostawia wiele do 
życzenia.

Sprawą tą powinna się 
zając prokuratura i na-
stępnymi tego typu aktami 

wandalizmu zostaną zain-
teresowane odpowiednie 
organy.

Z drugiej strony problem 
jest nieco szerszy, gdyż nie 
ma co zaproponować w za-
mian tej dorastającej mło-
dzieży, oprócz klubu LZS 
i OSP. Nie usprawiedliwia 
ich to jednak przed takim 
zachowaniem.

Mieszkańcy naszych wsi 
również powinni na takie 
akty wandalizmu reagować 
bardziej stanowczo, gdyż w 

ostatnim czasie obserwuje-
my w telewizji i na łamach 
prasy coraz większe akty 
przemocy dokonywane na-
wet przez nieletnich. 

Mając na uwadze dobro 
młodych ludzi, którzy do-
puszczają się takich wybry-
ków, musimy im od razu 
uświadomić ich zachowanie, 
co może w przyszłości uchro-
nić ich przed poważnymi 
konsekwencjami bezmyśl-
nych działań.

piotr lis

Były mieszkaniec Węgier Andreas 
Urbanek, od 1981r zamieszkujący 
w Niemczech (Norymbergia), wy-
dał ciekawą a zarazem estetyczną 
pod względem graficznym pozycję 
książkową pt: „Historia piwowar-
stwa w Opolu i okolicach”. Wyda-
nie posiada dwie wersje językowe, 
polską i niemiecką, a także bogaty 
zestaw ilustracji z różnych okresów 
działalności tej gałęzi gospodarki 

na terenie dużej części regionu 
opolskiego.

Książka dostarcza wiadomości o 
początkach piwowarstwa w Opolu, 
o browarach rzemieślniczych i prze-
mysłowych, a także o browarach w 
Kuźni Domaradzkiej, Pokoju, Ładzy, 
Kup, Czarnowąsach, Ozimku, Dęb-
skiej Kuźni, Prószkowie, Żywocie, 
Krapkowicach i Turawie.

Dostarcza również ciekawych in-

formacji o kulturze picia piwa Opolan 
pod koniec XIX i w początkach XX 
wieku, zapoznać się można tutaj z 
wówczas istniejącymi rodzajami ofe-
rowanego piwa do spożycia w domach 
i w lokalach gastronomicznych.

O sposobie i możliwościach zakupu 
przedmiotowej książki autor powia-
domi chętnych nabywców książki 
w okresie późniejszym.

Walter ŚWierc

Niepokorni

O piwowarstwie także w dawnej Turawie
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dokończenie ze str. 5

Tych chłupników przy majdanie w 
Turawie od Łycyny odgraniczał kanał 
odprowadzający wodę z turawskiej huty 
i młyna zamkowego.

Aby uchronić od zapomnienia, 
chciałbym od razu podać też kilka 
podobnych ciekawostek z Łycyny.

Otóż na pola w okolicy nowo po-
stawionego w tym roku krzyża, przy 
dzisiejszej ulicy Planetorza w stronę 
Małej Panwi i oczyszczalni, do dziś 
mówi się w Turawie za „Machem”.

I trwa to już 200 lat, bo na pobliskim, 
ostatnim w stronę pól gospodarstwie 
mieszkał w 1813 r. wolny zagrodnik 
Stanislaus Macho z małżonką Rosi-
ną z domu Kensy. W dalszych latach 
gospodarowali tam już tylko rolnicy o 
nazwisku Bialas, następnie dwa pokole-
nia Kulawik, potem Bartek, a ostatnio 
Lempik – teraz niezamieszkałe.

I zagroda sąsiednia- teraz Elżbieta 
i Wiktor Twardawscy- ostatni jeszcze 
uprawiający dziś rolę gospodarze w 
Turawie. W 1790 r. gospodarował tam 
wolny zagrodnik i zarazem kowal Mar-
tin Zok (Ślązacy wymawiali „Zołk”, a 
Niemcy „Czok”) z małżonką Hedwig 
(Jadwiga) z domu Wieczorkin. Później 
już nigdy kowala tam nie było, tylko 
zagrodnicy, ale przez prawie dwa wieki 
mówiło się tam: „do Kowołla”!

W 1845 r. na to gospodarstwo 
przyżenił się sąsiad- teraz zagroda 
Grzegorza Halupczoka- Stefan Ha-
lupczok, syn Johanna i Marii z domu 
Denisch, poślubiając Marię Zok- córkę 
Mikołaja i wnuczkę Martina. Przez 
cztery pokolenia, z krótkim epizodem 
„Bialas”, gospodarowali tu rolnicy 
Halupczok. W 1938 r. wykorzystu-
jąc sprzyjająca okazję czasu budowy 
Jeziora Turawskiego, Johann Halup-
czok z żoną  Marią z domu Opiela, 
sprzedają to gospodarstwo rolnikom z 
Kotorza Wielkiego- Marii i Leonardowi 
Twardawskim i sami zakupują nowe 
gospodarstwo na lepszych glebach za 
Odrą. Na wycugu, tzn. na tzw. dożywo-
ciu, pozostały tylko dwie niezamężne 
panie Marta i Anna Halupczok, które 
do końca swego życia tj. do około lat 
70-tych ubiegłego stulecia pozostały 
nazywane Martą i Anną „Kowołlową”. 
Również ich bracia Piotr i Thomas 
zwani byli „Kowołlowymi”.

I dalsze przykłady przywiązania 
tutejszych mieszkańców do starych tra-
dycyjnych nazw pól i innych zakątków. 
Obszar pola od wyżej wspomnianego 
krzyża po lewej stronie drogi, aż do 
oczyszczalni ścieków, to było „pole 
Glaetzrowe”- od nazwiska jego właści-
ciela Karla Glaetzera. Jak pamiętamy 

z poprzedniego, czwartego opowiadania 
o Turawie, Carl Glaetzer, był leśniczym 
hrabiego i zięciem Gottlieba (Bogu-
mił) Ebischa seniora- największego, 
po turawskich panach, obszarnika w 
Turawie. Glaetzer musiał być naprawdę 
znakomitą osobistością, skoro to on 
przetrwał w tutejszym nazewnictwie, a 
nie jego dwaj szwagrowie Ebischowie, 
z których Gottlieb junior był sołtysem 
Turawy od 1855-1885, posiadał sklep 
i 60 morgów pola, a Robert był właś-
cicielem karczmy i 50 morgów pola. 
Sam Glaetzer zaś miał tylko 47 mor-
gów. I kolejne pole, po drugiej stronie 
drogi przed oczyszczalnią, to były tzw. 
„pola na Reitenbuchu” - skąd wzięła 
się nazwa, nie wiadomo. Natomiast 
pola naprzeciw i za oczyszczalnią, aż 
do rowu, to Abloesungi. Otrzymali je 
rolnicy z Kotorza Małego w zamian 
za zrzeczenie się serwitutu leśnego, 
tj. prawa do bezpłatnego zbierania 
drewna opałowego i wszelkiego runa 
leśnego w lasach hrabiowskich. Tako-
we Abloesungi otrzymali też rolnicy 
Turawy, Łycyny i Marszałek w okoli-
cach teraźniejszej stacji wodociągowej. 
Dzisiejsza ulica Nowa to dawniej „wy-
gon”, a jej przedłużenie aż do prze-

pompowni ścieków to „Hałpcołkowe” 
- od nazwiska właścicieli Halupczoków. 
Pola przy szosie do Kotorza Małego 
zaraz za Turawą to „Łolsyna”- wi-
docznie rosły tam kiedyś na tych 
podmokłych obszarach olchy. I dalej 
w stronę Kotorza Małego, w kierunku 
ostrego zakrętu szosy, to „Kanciki”. 
Po przeciwnej stronie Turawy leży 
lasek Fazaniec, który rozciąga się na 
południe od Małej Panwi i na wschód 
od stodoły po byłym PGR, aż do elek-
trowni wodnej na jeziorze. Nazwa ta 
pochodzi od hodowanych tam bażantów, 
tj. z niemieckiego Fasanów. No i lasek 
między szkołą a mostem na Rososze 
to „Smierdzonce” (?!).

Genezę nazw głównych dzielnic 
naszej wsi: Łycyny, Marszałek, Ro-
sochy, Turawy i ich położenie opisa-
łem wyczerpująco w pierwszej części 
historii Turawy i jej mieszkańców. 
W następnej, szóstej części historii 
Turawy poznamy bliżej, w drodze 
wyjątku, Annę Barbarę (1725-1804) 
- najznakomitszą  postać garnierowskiej 
rodziny władającej Turawą. Będzie 
też coś ciekawego dla mieszkańców 
Rzędowa.

alfred kUpka

Historia Turawy i jej mieszkańców

Za wszystkie okazane wyrazy współczucia i kondolencje
związane ze śmiercią mojej

śp. MAMY
serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Gminy i współpracownikom
z Urzędu Gminy Turawa, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
Dyrektorom, Gronu Nauczycielskiemu

i uczniom Szkół Podstawowych w Ligocie Turawskiej i Węgrach
oraz wszystkim Przyjaciołom i Znajomym

składa Stanisława Brzozowska z rodziną



�� grudzień��006f a l a

Wkroczenie Armii Czerwonej 
21 i 22 stycznia 1945 r. na te-
reny Gminy Turawa w sposób 
katastrofalny zmieniło poczucie 
bezpieczeństwa wśród mieszkań-
ców. Wojska radzieckie, które jako 
pierwsze wkroczyły do naszych 
wsi, miały za zadanie walczyć z 
niedobitkami wojsk niemieckich. 
Za nimi podążała druga armia 
radziecka, ta, która mordowała 
miejscową ludność cywilną, paliła 
domy, gwałciła kobiety. Ci, którzy 
przeżyli wojnę, mogą godzinami 
opowiadać o okrucieństwie wojsk 
radzieckich, o poniżaniu przez 
nich miejscowej ludności. Wszy-
scy moi rozmówcy podkreślali 
wyjątkową brutalność, głupotę 
i zacofanie Sołdatów. Żeby przy-
bliżyć okropności wojny i zacho-
wanie Rosjan, przytoczę krótką 
opowieść jednego mieszkańców 
z Osowca. „Kiedyś około godz. 
21.00 do domu weszło trzech żoł-
nierzy, jeden z nich wszedł do 
kuchni z karabinem. Kazał nam 
się ustawić w rzędzie, ojciec matka 
i nas troje dzieci, a on usiadł na 
krześle, w korytarzu stał oficer, 
a trzeci już przeszukiwał pokoje. 
Ten, co był z nam,i żądał od ojca 
złota, zegarków. Ponieważ ojciec 
nie palił się do dania tego, wów-
czas nastąpił strzał w sufit i wtedy 
ojciec poszedł i wydał mu dwie 
złote obrączki i dwa zegarki, które 
miał schowane w ścianie. Oprócz 
tego zabrali jajka, mięso, które 
mieliśmy schowane na przeżycie.” 
Często takie spotkania z żołnie-
rzami radzieckimi kończyły się o 
wiele tragiczniej. Bardzo często 
opowiadano mi o wyjątkowym 
okrucieństwie i zezwierzęceniu 
czerwonoarmistów. Dowiedzia-

łem się w Zawadzie, że podobno 
Rosjanie znęcali się nad miesz-
kańcami i przybijali im języki 
do parapetów. Jednak faktu tego 
żaden z moich rozmówców nie 
umiał potwierdzić. Twierdzili, że 
usłyszeli o takich wydarzeniach, 
lecz już nie pamiętają, kogo w 
ten sposób okaleczono. Chociaż 
zdarzały się również sytuacje, kie-
dy żołnierze radzieccy stawali w 
obronie miejscowej ludności (w 
kolejnych odcinkach przedstawię 
stosunki radziecko-polskie na 
terenie naszej gminy). Nieraz 
dzieci dostawały od Rosjan: ryby, 
mleko, jaja, mięso. W Zawadzie 
sanitariuszka rosyjska udzielała 
pomocy miejscowej ludności. W 
najgorszej sytuacji byli ci, którzy 
posługiwali się wyłącznie językiem 
niemieckim. Oni najczęściej tracili 
życie. Ci, którzy mówili po „ślą-

sku” mieli za-
wsze nadzieję, 
że porozumieją 
się z Rosjanami. 
Również dzieci 
nie rozumiały, 
dlaczego rodzi-
ce zabronili im 
używać języka 
niemieckiego. 

Gdy wkro-
czyli Rosjanie, 
przestraszona 
ludność z Mar-
szałek zamyka-
ła się w swoich 
domach, gdyż 

bardzo często w środku nocy 
pijani czerwonoarmiści dobijali 
się do ich domów w poszukiwaniu 
„panienek”. W dzień zaś Sołdaci 
plądrowali domy, zabierali wszyst-
ko, co miało jakąkolwiek wartość, 
zjadali mieszkańcom ostatnie za-
pasy żywności. Rosjanie oszczę-
dzili Marszałki - zabili „tylko” 
trzech mężczyzn i spalili pięć do-
mów. Wywieźli wielu mężczyzn 
i kobiet do przymusowej pracy 
w kamieniołomach w Grosstein. 
Nocowali tam w strasznych wa-
runkach, w zimnych stodołach, 
głodzeni - dostawali tylko zupę 
na obiad. W czasie wojny więk-
szość mężczyzn przebywała na 
froncie, to kobiety wtedy stały się 
głowami rodzin. To one musiały 
zdobywać pożywienie dla siebie i 
dzieci. Zrozpaczone młode matki 
ubierały się w długie spódnice, 
zakrywały głowy, brudziły sobie 
twarze, starały się upodobnić do 
staruszek. Często udawały się w 
niebezpieczną pieszą podróż do 
Opola, gdzie szukały jedzenia w 
spalonych sklepach. 

Ci, którzy uciekli przed Rosja-
nami, zaraz po wojnie wracali 
pieszo, ciągnąc wózki, na których 
znajdował się cały ich dobytek. Za-
stawali najczęściej spalone swoje 
domostwa. Niedobitki żołnierzy 
niemieckich wracały do domu la-
sami. Dlatego też nigdy Rosjanie 
nie wchodzili do lasu, a szczegól-
nie po zachodzie słońca. Wielu 
tych pojedynczych niemieckich 

Historia Gminy Turawa

Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców z Osowca w czas.

Most w Turawie odbudowany po wojnie - widok obecny.
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żołnierzy nigdy nie dotarło do 
swych domów: zmarło z głodu i z 
zimna. Ciała ich zebrano i pogrze-
bano w masowych grobach. Taki 
grób znajduje się na cmentarzu 
w Kotorzu Wielkim. 

Czerwonoarmiści podpalili pa-
łac w Turawie, lecz pożar został 
szybko ugaszony. Jeżeli Rosjanie 
znaleźli u któregoś mieszkańca 
flagę niemiecką, portret Hitlera, 
to dom oblewali benzyną i podpa-
lali. Wszyscy młodzi mężczyźni 
z Turawy musieli stawić się do 
Komendantury Radzieckiej w 
Opolu, a następnie w wagonach 
bydlęcych zostali wywiezieni do 
Rosji, z niewielu z nich powróciło 
do domu. W sierpniu Rosjanie 
otworzyli śluzę i spuścili całą 
wodę z Jeziora Dużego. Ryby 
wyciągano sieciami na brzeg. 
Sieci były tak ciężkie, było w 
nich tak dużo ryb, że były wy-
ciągane przez konie. Większość 
ryb zmarnowała się, ogromne ich 
hałdy odstraszały przechodniów 
swym zapachem. 

Podobno Rosjanie chcieli znisz-
czyć wały wokół jeziora. Miesz-
kańcy Trzęsiny, spodziewając się 
po Rosjanach takiego aktu wan-
dalizmu, wykopali nawet rowy, 
które miały chronić ich wieś przed 
zalaniem. Na szczęście dla miesz-
kańców wiosek wokół Jeziora Du-
żego Rosjanie nie okazali się aż 
takimi barbarzyńcami. Młodych 
mężczyzn z Trzęsiny zabrano do 
Ligoty Turawskiej, a następnie 
wywieziono do ZSRR. 

W Kotorzu Małym Rosjanie 
spalili wiele domów, między 
innymi szkołę, budynek stacji 
kolejowej. Najokrutniejsi byli 
jednak pojedynczy żołnierze, 
często całą rodzinę stawiali pod 
ścianą, bili gospodarza, zabierali 
mieszkańcom cały dobytek. Ludzie 
nie stawiali oporu, bo wiedzieli, 
że przyjdzie następna banda i 
zabierze resztę majątku. Gdy 
widzieli szalejące wokół pożary 
domów, czuli się bezradni.

Mieszkańców Kotorza Wiel-
kiego nie ominął także problem 
wywózki do Rosji. Wywieziono: 
Czoka, Tararę (tylko oni powró-
cili), P. Nowaka, P. Michalczyka, 
M. Kupkę. 8 marca sołtys wraz z 
żołnierzami radzieckimi chodził 

po Kotorzu Wielkim i zapisywał 
chętnych do przeprowadzki. 
Opowiadali ludziom, że na no-
wym miejscu będą mieli pracę, 
ogrzewane domy i dobre jedzenie. 
Przymusowo zostało zapisanych 
16 osób, w tym dwóch mężczyzn. 
Musieli zabrać ze sobą szpadel. 
W czasie drogi poinformowano 
ich, że ucieczka będzie karana 

śmiercią. Zaprowadzono ich do 
Kamienia Śląskiego. Tam przez 
dziesięć dni musieli kopać rowy 
ochronne w ziemi pełnej kamieni. 
Spali na gołej ziemi, dostawali 
głodowe racje żywnościowe. Po 
dziesięciu dniach wszyscy powró-
cili, a żołnierze wzięli następną 
grupę z Kotorza Wielkiego. 

Jak wspomina jedna z mieszka-
nek Osiowca, przed wojną nie było 
takiego złodziejstwa jak obecnie. 
Gdy jej ojciec zostawiał rower w 
Opolu, to on stał tam przez parę 
dni i nikt go nie ukradł. Życie 
mieszkańców Osowca do wojny 
było bardzo ustabilizowane. W 
tej osadzie robotniczej było wiele 
sklepów, masarnia- Tarary, pie-
karnia- Słoty. Była zapewniona 
opieka medyczna. Przy ulicy 
Leśnej na paterze mieszkał le-
karz- chirurg Herrfurth, a pię-
tro wyżej dentysta Brengewald. 
Naprzeciw obecnego baru była 
poczta. Porządku zaś pilnował 

„wachmajster”, który zarządzał 
małym aresztem. Radzieckie 
wojska liniowe nie zniszczyły 
Osiowca, spaliły tylko jedną re-
staurację. Sytuacja się zmieniła, 
gdy wkroczyły sowieckie wojska 
wspomagające. Wieś została wtedy 
zniszczona w 70%. Spalone zo-
stały domy prywatne i fabryczne 
przy ul. Lipowej (Lindenstraβe), 

Leśnej (Waldstraβe), biuro-
wiec, portiernia, sklepy, szkoła 
podstawowa przy ul. Oleskiej 
(Rosenbergerstraβe), kościół 
ewangelicki przy ul. Cmentar-
nej (Friedhofstraβe). Rosjanie 
nie chcieli zmarnować potencjału 
fabryki. Jeszcze w marcu 1945 r. 
została uruchomiona produkcja 
pod zarządem Komendantury Ra-
dzieckiej. Dwaj nadzorujący ją 
oficerowie dbali, żeby produkcja 
przebiegała sprawnie z materia-
łów, które pozostały w fabryce. 
Gotowe wyroby zostały wywiezio-
ne do ZSRR. Robotnicy pracujący 
w fabryce otrzymywali wypłatę 
raz w tygodniu: 1 kg mięsa, 1kg 
mąki lub cukru. Równocześnie 
przygotowywano do demontażu 
maszyny i urządzenia zakładowe. 
Nim zakład przekazano władzom 
polskim, całe wyposażenie zała-
dowano na wagony kolejowe i 
wywieziono do ZSRR.

dokończenie na str. 18

w okresie II Wojny Światowej
cz. V

Miejsce po spalonym pałacu w Zawadzie.
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Przechodząc obok przydrożnych 
kapliczek zachwycamy się ich pięk-
nem, lecz rzadko się zastanawiamy, 
jakie były motywy ich powstania. 
Nie pamiętamy o budowniczych 
i fundatorach tych przydrożnych 
„cudów architektury”. Obecnie 
rzadko są budowane nowe kapliczki. 
Takim chlubnym wyjątkiem jest 
wybudowana niespełna dwadzieścia 
lat temu kapliczka w Zakrzowie 
Turawskim przy ul. Kolonia.

jerzy farys

Kapliczka w Zakrzowie 
„Matka Boska 
z Dzieciątkiem”
Obiektem wzbudzającym zaintere-
sowanie w Zakrzowie Turawskim 
jest kapliczka przy ulicy Kolonia. 
Pomysł powstania tej kapliczki zro-
dził się w głowie mojej babci bardzo 
dawno temu. Marzyła zawsze o 
tym, aby obok jej domu powstała 
kapliczka. To marzenie nie spełniło 
się jednak za jej życia. Dopiero po 
jej śmierci dziadek, chcąc spełnić 
jej marzenie, zbudował kapliczkę. 
Wiedział jednak, że taka budowa 
będzie wiązać się z pewnymi kosz-
tami i uzyskaniem pozwolenia 
budowlanego. Projekt sporządził 
mój wujek architekt. Gdy kapliczka 
została wybudowana, urządzono 
jej wnętrze. Nieżyjący już dzisiaj 
rzeźbiarz Jan Siemieniu wyrzeź-
bił do niej figurę Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem na ręku. Figurę tę 
rzeźbił przez tydzień z drewna 
lipowego. 

Kapliczka została poświęcona 
29 sierpnia 1988 roku. Jeszcze 
niedawno w tej kapliczce odbywa-
ły się różańce i majówki. Ludzie 
bardzo licznie przybywali na te 
nabożeństwa. Mieszkańcy naszej 
wsi przynoszą kwiaty, a kiedy o coś 
proszą, zapalają świece. Dbam o 
tę kapliczkę, często ją sprzątam, 
przystrajam na różne okazje.

Mieć taką kapliczkę przy swoim 
domu jest cudownie.

martyna fira

Kapliczki i krzyże Gminy Turawa
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– Proszę czytelnikom 
Fali przybliżyć swoją 
postać. Jak długo pełni 
Pani funkcję sołtysa i 
radnego? 

– Nazywam się Danuta 
Matysek. Jestem eme-
rytowaną nauczycielką 
i dyrektorem szkoły w 
Ligocie, mam ukończone 
studia wyższe zawodowe 
na Uniwersytecie Wroc-
ławskim o kierunku historia i nauki 
społeczno-polityczne.

Do typowej pracy samorządo-
wej i społecznej zostałam włączona 
przypadkowo, z „marszu”, w 1998 
r. Otóż przed ówczesnymi wyborami 
samorządowymi miejscowe koło DFK 
zwróciło się z prośbą, abym była ich 
kandydatem na radnego. Ponieważ 
sprawa była bardzo ważna i nagląca- 
zgodziłam się. A za kilka tygodni iden-
tyczna propozycja dotyczyła udziału 
w wyborach na sołtysa wsi. Jednak 
problem był znacznie głębszy. Otóż 
ustawa o samorządzie wykluczała w 
moim przypadku równoczesne peł-
nienie funkcji dyr. szkoły i radnego. 
Musiałam- już po wyborach- z czegoś 
zrezygnować, a to wcale nie było ła-
twe. Lecz dziś, po ośmiu latach tej 
wyjątkowej pracy z satysfakcją mogę 
powiedzieć, że dokonałam słusznego 
wyboru.

– Jak ocenia Pani swoją działal-
ność? Co udało się Pani osiągnąć 
dla Ligoty Turawskiej?

– Trudno oceniać samego siebie, 
swoją działalność. Wiarygodną miarą 
może być wyłącznie nota wystawiona 
przez społeczność oraz własne odczu-
cie, czy jej oczekiwania postawione 
osiem lat temu zostały spełnione. 
Sołtys jest tylko częścią, jednostką 
grupy i sam niczego nie zrobi, jeśli 
nie będzie miał konkretnego wsparcia 
i pomocy Rady Sołeckiej oraz swoich 
wyborców. Stąd też każde osiągnięcie 
w sołectwie ma na ogół jednego autora 
i wielu wykonawców. A przekładając 
to na Ligotę, lista jest dość długa. 
Podsumowując na łamach „Fali” każ-
dy rok kadencji starałam się przy-
pominać te rzeczy, które wspólnie 
wykonaliśmy.

W 1998/1999 r. mieszkańcy posta-
wili przede mną karkołomne zadanie: 
doprowadzić do ukończenia budowa-
nej w czynie społecznym Sali gimna-

stycznej i nie dopuścić do 
likwidacji szkoły. Stąd też 
dochód z gminnych do-
żynek w 1999 r. miał być 
finansowym zastrzykiem 
do trwającej budowy. Z 
ogólnej sumy 8532 zł dla 
szkoły sołectwo przeka-
zało 3500 zł i już w roku 
szkolnym 2000/2001 w 
Sali gimnastycznej zbior-
czej szkoły w Ligocie od-

bywały się pierwsze lekcje wf.
Kolejne osiągnięcia można pogru-

pować tematycznie:
• Inwestycje - pilotowanie wodociągo-
wania wsi i tzw. telefonizacji radiowej, 
asfaltowanie części ul. Dworskiej i 
Dobrodzieńskiej („unijna” i „Zakrzow-
ska”), przekładka kostki brukowej 
koło kościoła i części chodnika, nowe 
przepusty z cokołami na ul. Dobro-
dzieńskiej, Głównej i Dworskiej, 
oznakowanie ulic nazwami i znakami 
drogowymi, budowa nowych punktów 
świetlnych na ul. Dworskiej i Ostrów, 
odbudowa i odmulanie rowów me-
lioracyjnych, wiata przystankowa, 
bariery energochłonne i przejście 
dla pieszych na przelotowej drodze 
nr 463,bieżące remonty pozostałych 
dróg gminnych, a z funduszy sołectwa 
- wiata na rowery i ścieżka ruchu 
rowerowego.
• Uroczystości środowiskowe - orga-
nizacja dożynek gminnych w 1999 
i 2004 r., podpisanie partnerstwa 
z Saalfelder Höhe, festyn jesienny 
2001, zabawy sylwestrowe 2000, 2001, 
2005, dożynki wiejskie z obiadem i 
zabawą, 4 festyny uliczne, pomoc w 
organizacji prymicji biskupich, 70. 
urodzin i złotego jubileuszu kapłań-
stwa ks. Proboszcza, współorganizacja 
Seniorentreffen, wigilii dla samotnych 
i paczek mikołajowych (łącznie dla 
450 dzieci), itp.
• Ochrona środowiska i zdrowia- pie-
lęgnacyjne cięcie drzew, renowacja 
bocianiego gniazda, zbiórki szkła bia-
łego, dodatkowo ustawione pojemniki 
na segregowane śmieci, a w 2002 i 
na odzież, prelekcje na temat chorób 
kobiecych i nowotworowych, promo-
cja preparatów aloesowych, badanie 
osteoporozy, wzroku, cholesterolu i 
spirometryczne, 
• Promocja sołectwa i gminy - kil-
kadziesiąt dyplomów, puchary, po-
dziękowania i nagrody pieniężne za 

reprezentowanie sołectwa i gminy 
w konkursie „Piękna Wieś Opol-
ska” 2004, w dożynkach wszystkich 
szczebli na przestrzeni 2000-2006 i 
międzynarodowych konkursach w 
Rudnikach, utworzenie Wiejskiej 
Izby Regionalnej, placu zabaw „pod 
bocianim gniazdem”, upamiętnienie 
czasów budowy Jezior Turawskich 
poprzez odsłonięcia  kamienia z płytą 
pamiątkową, kilkutomowa kronika 
- album wsi, stała informacja w „Pa-
noramie Op.”, podstrona internetowa 
i audycja radiowa „Małe Bierkowice 
w Ligocie Turawskiej” - wszystko do-
tyczące Izby Regionalnej, oraz liczne 
artykuły w prasie- to część efektów 
pracy mieszkańców wsi w czasie 
mojej ośmioletniej kadencji radnej 
i sołtysa wsi.
• Darowizny - ze środków wypra-
cowanych na festynach, zabawach 
sylwestrowych, czy sprzedaży szkła 
sołectwo wspierało finansowo działal-
ność szkoły, LZS, OSP i kościół-łącznie 
przekazując im 9250 zł.
• Majątek sołectwa - w celu ułatwienia 
działalności w sołectwie zostało przy-
gotowane 7 termosów 20 litrowych, 
20 obrusów i serwet plamoodpornych 
wraz z dekoracjami okolicznościowymi, 
zestaw 4 strojów dla osób niosących 
koronę i 7 kompletów dziecięcych (dla 
dziewczynek), 2 namioty ogrodowe, 
ekspres do jednorazowego zaparzania 
kawy dla 40 osób, 20 dzbanków-ter-
mosów na stoły, szklanki, literatki, 
sztućce. Wartość zakupów stanowią-
cych majątek sołectwa dochodzi do 
4500zł.

Bardzo ważne były liczne inter-
wencje sołtysa i radnego w urzędach i 
instytucjach we wszystkich sprawach- 
bolączkach wsi jako całości i każdego 
jej mieszkańca szczególnie, a także 
zebrania wiejskie i różnego rodzaju 
szkolenia rolników. Dysponując włas-
nym kontem bankowym, środkami 
wypracowanymi przez mieszkańców, 
przy współfinansowaniu niektórych 
imprez środowiskowych przez DFK 
można było pozwolić sobie na reali-
zację szerokiej gamy zadań.

dokończenie na str. 13

Włodarze naszych wsi
Ligota Turawska
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Jeśli jakaś tradycja jest dobra, to 
należy ją kultywować, czyż nie? 
Jeśli ten zwyczaj pogłębia i umac-
nia wiarę nastolatków, to trzeba go 
utrzymywać przy „życiu”, prawda? 
A czy należy zrywać z tradycją, 
która wywołuje u młodzieńców 
przypływ pozytywnej energii i 
adrenaliny? Nie, nie i jeszcze raz: 
NIE! Z wszelkich tych założeń wy-
chodzą na szczęście także organi-
zatorzy turnieju biblijnego dla klas 
pierwszych gimnazjum, który już 
dokładnie od 5 lat odbywa się w 
turawskiej szkole. Dlatego w tym 
roku również nie mogło być inaczej. 
30 października - ten dzień okazał 
się najdogodniejszą porą na roze-
granie wspominanego konkursu 
religijnego.

„Kto nie zna Pisma Świętego, 
ten nie zna Jezusa”- pod tym wy-
mownym hasłem, drodzy Czytelnicy, 
rozpoczęły się tegoroczne zmagania 
pierwszoklasistów. Chyba nie warto 
polemizować z sensem tego tytułu. 
Powiem krótko- wiedza z Biblii jest 
podstawą wiary dla chrześcijan i 
to właśnie z owej księgi czerpiemy 
inspirację do naszego życia. O go-

dzinie 9.00 wszystko się zaczęło. 
Każda klasa pragnęła zwycięstwa, 
każda klasa chciała wygrać główną 
nagrodę, a była nią wycieczka do 
wspaniałego miejsca, jakim niewąt-
pliwie jest Jasna Góra. Rywaliza-
cję pierwszoklasistów stanowiły 
zadania polegające na układaniu 
puzzli, odpowiadaniu na pytania 
dotyczących wizyty Benedykta XVI 
w Polsce, znajomości przypowieści 
Pana Jezusa oraz na właściwym 
odgadnięciu jednej ze scen Biblij-
nych i przedstawieniu w postaci 
pantomimy wylosowanego zdarzenia 
z życia Pana Jezusa. Wyżej wy-
mienione konkurencje wykonywały 
wybrane „trójki” poszczególnych 
klas, natomiast reszta osób z każdej 
z ekip także musiała rozwiązać róż-
norakie testy. Wszelkie te zadania 
wymagały oprócz czysto biblijnych 
wiadomości, także refleksu. Często 
bowiem o zwycięstwie w danych 
konkurencjach decydowały ułamki 
sekund i to właśnie te setne cząst-
ki najmniejszej jednostki czasowej 
miały decydujący wpływ na jakie-
kolwiek zmiany zachodzące w tabeli 
wyników. Świadczy to o wspaniałym 

przygotowaniu wszystkich grup 
przez Siostrę Anuncjatę oraz o 
niemałych umiejętnościach, tzw. 
„religijnych”, pierwszoklasistów. 
Chyba każda z ekip przynajmniej 
raz w przeciągu rywalizacji wy-
chodziła na czoło stawki, ale nie-
stety w końcowym rezultacie nie 
wszyscy mogli się cieszyć główną 
nagrodą. Mogła ją zdobyć tylko jed-
na klasa. Klasa, która z precyzją 
szwajcarskiego zegarka wykony-
wała poszczególne konkurencje. 
Bardzo ważny charakter miało 
odegranie pantomimy, za którą 
można było zyskać sporo punktów. 
Natomiast wysiłek w nią włożony 
musiał zrobić wrażenie. W 10 minut 
grupy tak pięknie przygotowały 
wylosowaną „scenkę”, że zgodnie 
myślano wśród obserwatorów, iż 
prace nad nią trwały nie minuta-
mi, a tygodniami! Nie mogło więc 
nikogo dziwić, mili czytelnicy, że 
jury, z Panią przewodniczącą dyr. 
Eryką Matysek na czele, miało 
ciężki orzech do zgryzienia przy 
przyznawaniu lauru zwycięzcy. 
Trzeba było najskrupulatniej ob-
serwować pracę uczniów i oczywiście 

Młodzi ludzie – zdolni ludzie
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sprawiedliwie ja ocenić. 
Gdy już emocje sięgały zeni-

tu, doszło wreszcie do ogłoszenia 
werdyktu. Zaczęto od końcowych 
miejsc. Klasom „d” i „b” tym razem 
się nie powiodło najlepiej i choć 
do czołówki zabrakło im niewiele, 
to musiały się one obejść jedynie 

smakiem nagród. 
3. miejsce zajmuje klasa I „e” 

- rozległy się następnie po sali sło-
wa Pani Dyrektor. Na placu boju 
pozostawały więc tylko dwie ekipy. 
Ich uczniowie nerwowo telepotali 
nogami do momentu, aż... 2. miej-
sce... I „c” - ogłosiła P. dyr. Eryka 

Matysek i w tej chwili obóz I „a” 
wybuchł radością, gdyż pewne stało 
się, że właśnie ta klasa pojedzie 
14 listopada na pielgrzymkę do 
Częstochowy. Ekipy, które zajęły 
pozostałe miejsca na podium, także 
otrzymały coś w zamian.

dokończenie na str. 16

dokończenie ze str. 11

– Jak wygląda współpraca Pani z 
mieszkańcami Ligoty Turawskiej.

– Bardzo dobra Rada Sołecka w czasie 
obydwu kadencji, bezpośrednia praca wielu 
dziesiątek osób, rady, życzliwe uwagi i 
propozycje, a przede wszystkim w róż-
noraki sposób okazywana pomoc, ciągła 
współpraca z DFK, OSP, LZS, szkołą i 
Radą Parafialną – to wszystko umożliwiło 
podnoszenie poprzeczki zamierzeń.

Nie bez znaczenia była moja praca zawo-
dowa nauczyciela: nie ma w Ligocie rodziny, 
z którą nie miałam wcześniej kontaktów 
na szczeblu dziecko-uczeń-szkoła, w wielu 
z nich uczyłam rodziców, ich dzieci, a w 
niektórych i wnuki. To zbliża, ułatwia 
dotarcie i zrozumienie, pozwala na większą 
mobilizację i pewność sukcesu. W Ligocie 
ludzie nie boją się prac społecznych, dla 
wszystkich bez zapłaty. Świadczą o tym 

obiekty wcześniej budowane w większości 
w taki właśnie sposób, chociażby szatnia 
LZS, remiza OSP, kaplica przedpogrzebowa 
i oczywiście moje „oczko w głowie” - sala 
gimnastyczna. Ale zgodnie z przysłowiem 
„łyżka dziegciu zniszczy beczkę miodu”, 
w naszej społeczności są i tacy, którzy nie 
kiwnąwszy nawet palcem w ciągu tych 
moich ośmiu lat bez żenady publicznie 
oświadczają, że nic się nie zrobiło, że mniej-
szość nic nie robiła, że tylko parę ludzi 
to interesowało itp. No cóż, to są blaski 
i cienie bycia sołtysem i radnym.

– Co chciałaby Pani jeszcze zrobić 
dla Ligoty Turawskiej.

– Tak się składa, że ten wywiad jest 
równocześnie rocznym podsumowaniem 
pracy sołtysa i radnego, a z racji zbliżającego 
się zakończenia kadencji- całej działalności. 
Trudno jest wymienić i poniekąd narzucić 
zadania na przyszłość osobie przyjmującej 

moje funkcje. Jest ich sporo, a należało-
by się także zastanowić nad założeniem 
stowarzyszenia, przygotowania szerokiej 
gamy projektów umożliwiających zdoby-
wanie środków z funduszy unijnych. Przy 
takim nastawieniu władz gminnych do 
programu Odnowy Wsi jak obecnie - czas 
i pieniądze uciekają bezpowrotnie. 

Na ręce Rad Sołeckich dwóch kaden-
cji składam podziękowanie wszystkim, 
którzy przyczynili się do sukcesów wsi i 
umocnienia jej pozycji nie tylko w gminie, 
wszystkim wspierającym moją działalność, 
wszystkim ludziom dobrej woli. A naszą 
rozmowę przekornie zakończę formą ogło-
szenia prasowego: W dobre ręce oddam 
sołectwo Ligota Trawska…Dziękuję.

– Dziękuję za rozmowę. 
WyWiad przeproWadził 

jerzy farys  

Włodarze naszych wsi
 Ligota Turawska
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W protokole powizytacyjnym z maja 
1884r. powiatowy inspektor szkolny 
ks. Kahl stwierdza rekordowo niską 
liczbę uczniów uczęszczających do 
turawskiej szkoły. Uczniów było 
wtedy tylko 146, tj. o pawie 50 
mniej niż w roku 1867, czyli w 
momencie rozpoczęcia nauczania 
w turawskiej szkole. W następ-
nych latach liczba uczniów znów 
systematycznie wzrastała. Od roku 
1887 po nagłej śmierci ks. Kahla, 
powiatowym inspektorem został dr 
Boehm. W następnym dziesięciole-
ciu pierwszym nauczycielem cały 
czas był Josef Winkler, a drugim 
nauczycielem Karl Ginther i nie 
wystąpiły żadne istotne okolicz-
ności wymagające opisania.

W tym miejscu należy jednak 
wspomnieć, że w 1887r. z inicjatywy 
14-letniej wówczas, bo urodzonej w 
1873r. Fredy von Garnier powstało 
w Turawie pierwsze przedszkole. 
Freda była najstarszym dzieckiem 
przedostatniego Hrabiego na Tu-
rawie Carla von Garnier i jego 
żony Jadwigi(Hedwig) z domu von 
Blumenthal. Odpowiedni lokal na 
urządzenie przedszkola młodociana 
Freda wyprosiła od swojego ojca. 
Mieścił się w budynku zamieszka-
łym teraz przez rodzinę Piecha, w 
byłym PGR. Na opłacenie pensji 

przedszkolanki Freda przeznaczyła 
całe swoje kieszonkowe. Poza tym 
corocznie wypraszała u ojca kilka 
malutkich prosiąt, które sama kar-
miła odpadami kuchennymi przez 
siebie zbieranymi. Po ich odcho-
waniu już dorosłe sprzedawała z 
powrotem ojcu i te pieniądze też 
były przeznaczone na przedszkole. 
Resztę swojej pensji i koszty za-
mieszkania i utrzymania w pałacu, 
przedszkolanka odpracowywała po 
południu prasowaniem i reperowa-
niem ubrań młodszego rodzeństwa 
Fredy. Wyposażenie w odpowiednie 
mebelki, książki i zabawki ufundo-
wała bardzo charytatywna księżna 
Eugenia von Wuerttenberg z nieda-
lekiego Pokoju- dawne Carlsruhe. 
Przedszkole to zapewniało opiekę 
dla ok.50 dzieci w czasie, gdy ich 
matki pracowały albo „na pańskim”, 
albo na swoim. Istniało przez 8 
lat, do czasu zamążpójścia Fredy 
w 1895r. i przeprowadzenia się jej 
do majątku męża, Hrabiego Con-
stantyna Clairon d’Haussonville 
na Pomorze.

Załączone zdjęcie przedstawia 
fundatorkę pierwszego przedszkola 
turawskiego Fredę von Garnier 
jako 15-letniego podlotka. Na po-
wtórne urządzenie przedszkola już 
staraniem i na koszt samorządu 

wiejskiego dzieci z Turawy czekały 
przeszło ćwierć wieku. Pierwsze 
komunalne przedszkole mieściło 
się w stojącym jeszcze dziś budy-
neczku administracji Huty Tu-
rawskiej. Stoi jako ostatni przy 
drodze prowadzącej z Turawy do 
Kotorza Wielkiego. Gdy zaistniała 
konieczność opuszczenia tego bu-
dynku, bo został przeznaczony na 
obóz jeniecki z wojny francusko- 
niemieckiej z 1940 roku, przed-
szkole mieściło się przez okres 
jednego roku w dzisiejszym bu-
dynku gościnnym Nadleśnictwa. 
Od 1941 roku przedszkole już na 
stale przeniosło się do specjalnie 
na ten cel wybudowanego i do dziś 
istniejącego budynku. 

Od 1.03 1897 II nauczycielem 
w turawskiej szkole został Theofil 
Gutsfeld, zastąpił II nauczyciela 
Karla Ginter, który przeniósł się 
na kierownika szkoły do Zakrzowa 
Opolskiego. Od 1.11.1897 pierw-
szym nauczycielem w Turawie zo-
stał Franz Pyttel. Zastąpił Josefa 
Winklera, który został kierownikiem 
szkoły w Kotorzu Wielkim. Nauczy-
ciel Pyttel urodził się w 1859r. w 
Izbicku. Uczył najpierw w szkole 
w Budkowicach, po roku został 
przeniesiony do Laskowic. W 1896r. 
został pierwszym nauczycielem w 

O  Szkole
cz. 3
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Zakrzowie Turawskim, następnie 
uczył przez rok w Rzędowie. Istnieje 
dokument rozliczeniowy pensji I 
nauczyciela Pyttla za rok 1898. 
Jego dochód wyniósł 1067 marek, w 
tym wliczono również wartość 23m 
sześciennych drzewa opałowego. 
Dokument podpisali sołtys Tura-
wy Franz Dawid, członkowie rady 
sołeckiej: karczmarz Karl Ebisch 
i rolnik Anton Sowa, a za komitet 
szkolny: Wincent Kensy i Johann 
Świentek. W tym czasie w turaw-
skiej szkole uczono matematyki, 
języka niemieckiego, geografii, 
historii, w tym zwłaszcza Hei-
matkunde, tj. dziejów najbliższej 
okolicy i dziejów rodziny panującej, 
tj. Hohenzollernów. W ramach prac 
ręcznych dziewczęta uczyły się go-
towania i innych niewieścich prac 
pod okiem żony kierownika szkoły, 
a chłopcy prostych męskich prac 
ręcznych i sportów obronnych. Z 
dniem 1 maja 1899 Gutsfeld zo-
stał przeniesiony na kierownika 
szkoły do Bierdzan,  za niego II 
nauczycielem w Turawie został 
Paul Wells. Od 1.04.1901 znowu 
nastąpiła zmiana na stanowisku 
II nauczyciela, został nim Alfred 
Scheuermann. Pierwszym na-
uczycielem cały czas pozostawał 
Franz Pyttel. Wydaje się, że wtedy 
wykształciła się praktyka rotacji 
młodych nauczycieli. Miało to na 
celu podwyższenie ich kwalifikacji 
i umiejętności u różnych kierowni-
ków szkół i w różnych regionach. 
W marcu 1905 roku chorującemu 
Pyttlowi przyznano zapomogę w 
wysokości 75 marek. W protokole 
powizytacyjnym z 2.12 1905 widnie-
je rekordowa liczba 220 uczniów, z 
tego 185 z Turawy i 35 z Trzęsiny. 
Świadczy to o szybkim wzroście 
liczby mieszkańców naszej wsi w 
tym czasie. 1 kwietnia 1906 II na-
uczyciela Scheuermanna zastąpił w 
Turawie Paul Mohaupt z Lublińca. 
W tym też roku celem uzyskania 
dodatkowej 3 klasy lekcyjnej, jak 
i dodatkowego mieszkania dla na-
uczyciela, budynek szkolny pod-
wyższono o jedną kondygnację, 
zarówno w części szkolnej, jak i 
mieszkalnej. Teraz budynek w czę-
ści szkolnej jest dwupiętrowy, a w 
części mieszkalnej jednopiętrowy 
z poddaszem zaadoptowanym na 
mieszkanie dla III nauczyciela. Po-
kazuje nam to zdjęcie z tego okresu. 
Po rozbudowie szkoły w grudniu 
1906r. pierwszy nauczyciel Franz 
Pyttel prosi o przyznanie i obsadę 
etatu III nauczyciela. Został nim 
z dniem 1.04 1907r. Max Dawid, 

syn Franciszka z Turawy- tutej-
szego sołtysa i właściciela sklepu 
kolonialnego. Jego sklep i miesz-
kanie mieściły się w budynku za-
mieszkałym obecnie przez rodzinę 
Nowak- Przyszlak, naprzeciwko 
ogrodnictwa. W dniu 1.06.1907r. 
pierwszy nauczyciel Franz Pyttel 
otrzymał nominację na kierownika 
szkoły zwanego „Hauptlehrer”. Był 
to pierwszy o tym angażu nauczyciel 
w tej szkole. Z dniem 1.11.1907r. 
Max Dawid został przeniesiony 
do szkoły w Rogowie, w Turawie 
zastąpił go Paul Roeder. Urządze-
nie 3. izby lekcyjnej i zatrudnienie 
III nauczyciela w Turawie zachę-
ciło widocznie rodziców dzieci z 
Trzęsiny do wysłania petycji do 
powiatowego inspektora szkol-
nego Boelika, aby ich dzieci nie 
musiały w zimie chodzić do szkoły 
w Turawie lub przynajmniej nie 
na lekcje popołudniowe. Pierwszy 

punkt petycji został odrzucony, ale 
drugi odnośnie nauki w godzinach 
tylko dopołudniowych został przez 
inspektora uwzględniony, o czym 
powiadomił zainteresowanych ro-
dziców i szkołę w Turawie pismem 
z dnia 17.12.1907r. Z końcem 1907r. 
urywają się niestety zasoby do-
kumentalne w postaci corocznych 
protokołów powizytacyjnych Tu-
rawskiej szkoły w archiwum opol-
skim, zostały widocznie zniszczone 
działaniami wojennymi w 1945r. 
Zachowały się tylko fragmenta-
ryczne dokumenty o remontach 
szkoły i niektóre zmiany obsady 
nauczycielskiej. To na ich podsta-
wie i relacji jeszcze żyjących do 
niedawna, a niektórych i do dziś, 
świadków tamtych czasów opra-
cowałem dalszy, następny okres 
dziejów turawskiej szkoły. 

C.d.n.
alfred kUpka
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Wiersze 
 – Hans Niekrawietz

dokończenie ze str. 13

Kolejno: jeden dzień w szkole 
bez „pytania” i jeden dzień bez 
zadań domowych. 

Niezwykle się cieszę, że opisa-
ny wyżej konkurs wszedł na stałe 
w gimnazjalną formułę. Daje on 
młodym ludziom wiedzę, daje też 
rozrywkę. Nagroda również nie-
zwykle wspaniała... Czego żądać 
więcej?! Choćbym się zastanawiał 
godzinami, niczego bym nie znalazł. 
Po prostu są imprezy, w których 
jakiekolwiek zmiany nie są potrzeb-
ne. Na koniec pozostało mi chyba 
najważniejsze: podziękowania! Tur-
niej nie miałby prawa bytu, gdyby 
nie ogromne poświęcenie człowieka 
- instytucji w naszej szkole, czyli 
Siostry Anuncjaty. Ogromne dzięki 
należy też złożyć wszelkim spon-
sorom, ponieważ, gdyby nie Oni, 
to na wycieczkę każdy z uczestni-
ków mógłby pojechać co najwyżej 
prywatnie i za własne pieniądze. 
Jeszcze raz więc dziękujemy, a za-
razem prosimy o dalszą pomoc i 
zaangażowanie!

oliWer kUbUs

Młodzi ludzie 
– zdolni ludzie

Podziękowania
Sołtys wsi Turawa-Marszałki Ja-
nusz Buczek składa podziękowania 
wszystkim mieszkańcom, organiza-
cjom i sponsorom za zaangażowanie 
w rozwój życia społeczno-kultural-
nego w naszym sołectwie.

Zdrowych i Wesołych Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym Roku 2007

życzy sołtys janUsz bUczek

Gorące podziękowania dla wszyst-
kich mieszkańców Turawy - Mar-
szałek, którzy mi zaufali i poparli 
moją kandydaturę na radnego

składa janUsz bUczek

Podziękowania
Rada Nadzorcza „Samopomocy 
Chłopskiej” w Turawie składa 
serdeczne podziękowania Panu 
Prezesowi – Joachimowi Ebischowi 
za zorganizowanie pięknej imprezy 
z okazji 60 – lecia Spółdzielni.

W imieniU rady nadzorczej 
ernest Grzesik
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Ekonomia - to dziedzina 
wiedzy bardzo użyteczna w 
życiu. Każdego dnia wszy-
scy, mali i duzi, biedni i 
bogaci, podejmujemy decy-
zje wywołujące określony 
skutek ekonomiczny.

Na lekcjach wiedzy o spo-
łeczeństwie w gimnazjum 
wprowadza się podstawowe 
pojęcia z zakresu ekono-
mii, ale lekcje te są dość 
trudne, przeładowane su-
chymi faktami, dlatego też 
nasza szkoła postanowiła 
przystąpić do projektu 
edukacyjnego Fundacji 
Komandor pt. „Pakiet 
Wrześniowy – Akademia 
Przedsiębiorczości”. 

Podczas 27 godzin zajęć 
pozalekcyjnych uczniowie 
poznają podstawy przed-
siębiorczości nie tylko w 
teorii, ale co ważniejsze w 
praktyce, poprzez założe-
nie i prowadzenie własnego 
miniprzedsiębiorstwa. 

„Pakietowicze” z PG 
w Turawie postanowili 
założyć Centrum Re-
kreacyjno – Sportowe 
„Slimtur”. Jest to przed-
siębiorstwo wirtualne, ale 
cała działalność przebiega 
tak jak w rzeczywistej fir-
mie: tworzymy strategię 
działania przedsiębiorstwa, 
logo, przyznajemy stanowi-
ska i pensje, rejestrujemy 
firmę i prowadzimy księgo-
wość. W niedługim czasie 
ruszy nasza strona inter-
netowa, na której można 
będzie zapoznać się z ofertą 
usług firmy i dokonywać 
zakupów (oczywiście wir-
tualnie).

Program pomyślany jest 
jako ogólnopolski konkurs. 
Z każdego zadania przydzie-
lonego nam przez Funda-
cję musimy pisać raporty, 
za które przyznawane są 
punkty. Najlepiej działające 
przedsiębiorstwa otrzymają 
nagrody – indywidualne dla 
„pracowników” i drużyno-
wą dla szkoły.

Dla działania każdej fir-
my ważne jest jej otoczenie, 
czyli to, w jakich warun-

kach ono działa. Chcieliby-
śmy tą drogą zwrócić się 
do wszystkich osób prowa-
dzących własne firmy na 
terenie gminy o wsparcie 
naszych zamierzeń. Myśli-
my o organizowaniu wizyt 
w przedsiębiorstwach, aby 
uczniowie mogli skonfron-
tować swoje wyobrażenia z 
rzeczywistością. Na pewno 
będzie to dla nich wielkie 
przeżycie. Mamy więc na-
dzieję, że jeżeli zwrócimy 
się z taką propozycją do 
Państwa, to spotkamy się 
z życzliwością i zrozumie-
niem.

Nie ukrywamy również, 

że działalność miniprzedsię-
biorstwa wiąże się z dużymi 
wydatkami (łącza interne-
towe, papier do drukarek 
itp.), które pokrywa szkoła, 
ale jest to bardzo trudne. 
Państwa pomoc rzeczowa 
lub finansowa byłaby dla 
nas dużym wsparciem. 
Fundacja Komandor jest 
organizacją pożytku pub-
licznego, a więc można 
skorzystać również z 1% 
odpisu podatkowego.

Jeżeli kogoś zaintere-
sowałaby nasza działal-
ność, jeżeli ktoś z Pań-
stwa uznałby, że warto 
poprzeć nasze starania 

o rozwój przedsiębior-
czości wśród młodzie-
ży, prosimy o kontakt 
z opiekunami projektu 
lub dyrekcją PG w Tu-
rawie.

 My ze swej strony życzy-
my młodym przedsiębior-
com dużo zapału do pracy, 
satysfakcji z pokonywanych 
trudności, dobrej zabawy, 
nawet jeśli nie uda się być 
najlepszymi, bo jak powie-
dział Vincent Van Gogh: 
„Jak wyglądałoby życie, 
gdybyśmy nie mieli odwagi 
próbować”.
dyrektor pG W tUraWie – eryka  matysek 

opiekUnoWie  projektU – jolanta ilnicka                                                                                             
                                józef  zając

Będąc w Niemczech otrzymałem ciekawą 
gazetę „FOCUS”, w której było zdjęcie człon-
kini zespołu „Jaźwinki” pani Walerowicz. 
Był to 41. numer tego tygodnika.

Ciekawostką jest to, że „Jaźwinki” są 
znane nie tylko w naszej gminie, ale też 
daleko poza granicami kraju.

ryszard mohrhardt

Pakiet Wrześniowy
– czyli pierwsze kroki w świecie biznesu

Ciekawostki Zespołów
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Podziękowania
Radom Sołeckim dwóch kadencji, 
Ks. Proboszczowi J.Obstowi i Radzie 
Parafialnej, Zarządowi DFK, LZS, OSP, 
Dyrekcji i Nauczycielom PSP, grupie wy-
konującej korony dożynkowe, wszystkim 
mieszkańcom Ligoty Turawskiej oraz 
pracownikom Urzędu Gminy w Turawie 
za pomoc, poparcie, życzliwość, zrozu-
mienie i wieloletnią owocną współpracę 
składam serdeczne podziękowanie.

sołtys danUta matysek

„Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek 
materialny i duchowy poprzednich poko-
leń, jak i dorobek naszych czasów...”.

Słowa zaczerpnięte z dyplomu prze-
kazanego na moje ręce przez OODR w 
Łosiowie niech będą podziękowaniem i 
uznaniem dla Pana W.Świerca i całego 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Turaw-
skiej za wkład w promocję Wiejskiej Izby 
Regionalnej w Ligocie Turawskiej oraz 
ochronę wartości regionu i kraju określa-
nych wspólnym mianem KULTURA.

danUta matysek

Złóżmy sobie życzenia...
„Cicha noc, święta noc, jakiż w tobie dzisiaj cud.
W Betlejem Dziecina Święta wznosi w górę swe rączęta, błogosławi lud.”

Życzenia radosnych Świat Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym 
gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadcho-
dzącym Nowym - 2007 Roku mieszkańcom Ligoty Turawskiej.

składa sołtys danUta matysek dokończenie ze str. 9

Nie udało się odzyskać wy-
posażenia fabryki, chociaż były 
czynione takie próby, gdy załado-
wany sprzęt fabryczny znajdował 
się jeszcze na stacji kolejowej 
w Kluczborku. Gdy Rosjanie 
zarządzali fabryką w Osiowcu, 
mieszkańcy bardzo chętnie w 
niej pracowali, gdyż pracowni-
ków fabryki nie wywożono na 
roboty przymusowe do ZSRR. 

Mieszkańcy Węgier byli za-
straszani przez Rosjan. Żołnie-
rze rosyjscy okradli sklepy na 
terenie wsi, spalili najładniejsze 
domy. Zdarzyła się sytuacja, że 
Rosjanie zatrzymali mieszkańca 
Węgier, który zwoził trawę na 
taczce ze swojej łąki. Poinformo-
wali go w języku rosyjskim, że 
wszystko tutaj należy do Stalina. 
Chłopak ten został zatrzymany i 
osadzony w pałacu w Turawie. W 
pałacu tym byli przetrzymywani 
ci, których złapano na zwożeniu 
płodów rolnych lub opału z lasu. 
Po pewnym czasie wszystkich 
wypuszczono. 

Również w Zawadzie Rosjanie 
wykazali się okrucieństwem. 
Spalili miejscowy dworek rodziny 
Frotte, zaś w zabudowaniach 
folwarcznych urządzili gospo-
darstwo produkujące na potrze-
by wojska. Pod koniec wojny 
krowy z majątku zagoniono aż 
do Strzelec Opolskich. Rosja-
nie zdobyli listę mieszkańców 
należących do NSDAP, wszyst-
kich aresztowano i wywieziono. 
Żaden z nich już nie powrócił. 
Przed miejscową gospodą gro-
madzono mieszkańców Zawady 
i wywożono ich do przymuso-
wej roboty w okolice Góry Św. 
Anny. Gdy pieczono chleb, to 
zawsze ktoś stał na straży i ob-
serwował, czy nie zbliżają się do 
domu żołnierze radzieccy. Gdy 
Rosjanie byli blisko, wrzucano 
do pieca gumę, żeby sołdaci nie 
poczuli zapachu świeżo pieczo-
nego chleba. Gdy zakończyła się 
wojna, mieszkańcy utworzyli 
straż nocną, która pilnowała i 
ostrzegała mieszkańców przed 
nadchodzącymi bandami.

jerzy farys

Historia Gminy Turawa 
w okresie 
II Wojny Światowej
cz. V
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Zakład produkcji okien i drzwi H&H 
Dudek istnieje 24 lata. Właścicielami 
są panowie Hubert i Henryk Dudek. 
Rozwijali zakład stopniowo od kilku 
maszyn i trzech osób zatrudnionych 
do nowoczesnego, posiadającego nowo-
czesny park maszynowy i dużej liczby 
osób  w nim zatrudnionych. W chwili 
obecnej jest to największy zakład na 
terenie naszej gminy. Posiada certyfikat 
kontroli jakości ISO 9001-2001.

Wprowadza do swojej oferty wciąż 
nowe, eleganckie i modne wzorni-
ctwo.

Bardzo ważnym czynnikiem jest 
dbałość właścicieli firmy o czystość 
powietrza, zamontowano w tym celu 
odciągi odpylające, odciągi do odwió-
rowania, zaopatrzone w filtry. W pro-
dukcji stosowane są ekologiczne farby 
akrylowe.

Firma ta była wielokrotnie nagradzana 
za wysoką jakość produkowanych drzwi 
i okien- złoty medal na XX Jubileu-
szowych Targach Budownictwa „Mój 
dom”, nagroda Marszałka Województwa 
Opolskiego za najlepszy produkt z woj. 
opolskiego, laureat IX edycji konkursu 
Elita Opolskich Eksporterów. W 2000 
r. zostali Firmą Roku w kategorii in-
westycje.

Rozmowa z jednym z właścicieli za-

kładu p. Henrykiem Dudkiem.
– Czy odczuwa Pan satysfakcję, że 

z malutkiego zakładu udało się stwo-
rzyć duże przedsiębiorstwo?

– Tak, mam częściowa satysfakcję, 
ale uważam, że zakład nasz musimy 
wciąż rozwijać, dużo produkować, aby 
produkty były bardzo dobrej jakości i 
tanie.Wiąże się to z wprowadzeniem 
nowych maszyn cyfrowych.

– Ile osób zatrudnia obecnie 
Wasz zakład?

– W tej chwili zatrudnionych jest ok. 
80 osób. Część z nich stanowią miesz-
kańcy gminy Turawa, ale większość 
pracowników jest z gmin ościennych, 
chociaż kilka lat temu większość pra-
cowników stanowili mieszkańcy naszej 
gminy.

– Czy jest Pan dobrym praco-
dawcą?

– Moich pracowników traktuję jak 
rodzinę, ale na to pytanie właściwie 
odpowiedzieliby moi pracownicy.

– Jakie trudności napotykacie 
w swojej pracy?

– Brak rąk do pracy, nie ma fachowców, 
bo wielu z nich wyjechało za granicę.

– Swoje produkty wysyłacie do 
różnych krajów – Europy Zachod-
niej, Skandynawii, krajów Beneluk-
su, krajów ościennych. Czy szukacie 
nowych rynków zbytu?

– Tak, oprócz 16-tu państw, do których 
już wysyłamy nasze produkty szukamy 
nowych kontrahentów - m.in. Wielka 
Brytania oraz Irlandia, z którą zawar-
liśmy kontrakt wieloletni.

– Ile procent waszej produkcji 
zajmuje rynek krajowy?

– Od 20-30%, zależy to od pory roku, 
nasilenie zbytu na rynku krajowym jest 
w okresie jesiennym.

– Z kim najczęściej kooperuje-
cie?

– Korzystamy z półproduktów kra-
jowych, są to renomowane firmy, np. 
Huta Szkła w Murowie, Witrobud, 
fornir sprowadzamy z Białowieży.
Praktycznie korzystamy z zakładów 
w całej Polsce.

– Jakie macie plany na przy-
szłość?

– Na pewno wprowadzimy nowoczesne 
maszyny o wielkich zdolnościach pro-
dukcyjnych, co będzie wiązało się ze 
zmniejszeniem zatrudnienia. Będziemy 
również szukać nowych rynków zbytu, 
bo zwiększenie produkcji będzie tego 
wymagało. Chcemy również zwiększyć 
sieć salonów sprzedaży na terenie całej 
Polski.

– Dziękuję za rozmowę i życzę 
Panom dużo zdrowia i siły w realizo-
waniu planów swojego zakładu.

t. żUleWska

Henryk Dudek
WyWIAD Z CIEKAWyMI LUDźMI NASZEJ GMINy

dokończenie ze str. 3

Spotkanie przebiegało w radosnej 
atmosferze przy pysznym cieście i 
kawie.

W drugiej części spotkania biskup 
Antoni pokazał przeźrocza ze swej 
pracy misyjnej. Na początku pokazu 
przybliżył współczesne problemy po-
lityczno- gospodarcze Boliwii, niechęć 
rządu tego państwa do świata kapita-
listycznego i przybliżenie do komu-
nistycznej Kuby rządzonej przez F. 
Castro. Biskup Antoni podkreślił, że 
w Boliwii żyją obok siebie w zgodzie 
ludzie ponad trzydziestu różnych kul-
tur. Kościół, który łączy wszystkich 
ludzi, ogłosił hasło „Złączeni w róż-
norodności, ale z wiarą, nadzie-
ją i miłością. Różnorodność nie 
dzieli, ale różnorodność łączy”. 
Wszyscy uczestnicy Seniorentreffen 
podziwiali niezwykłe krajobrazy Bo-
liwii: od wiecznego śniegu w okolicy 
La Paz, poprzez klimat umiarkowany 
Cochabamby do tropiku na południu. 

Następnie biskup Antoni przybliżył 
wszystkim swój Wikariat Apostolski 
Nuflo de Chavez z katedrą w Con-
cepcione. Przedstawił jego ponad 
trzystuletnią historię. Podkreślił, że 
budowniczymi katedry z 1709 roku 
byli misjonarze z zakonu Jezuitów. 
Wszyscy uczestnicy spotkania mogli 
podziwiać niezwykłą architekturę sa-
kralną wikariatu Muflo de Chavez, 
łączącą elementy kultury europejskiej 
i indiańskiej. 

Po pokazie przeźroczy przedstawiony 
został film ukazujący kataklizm, który 
nawiedził Boliwię. 28 stycznia bieżącego 
roku ogromna rzeka boliwijska Rio 
Grande (Rzeka Duża), po intensyw-
nym opadzie zmieniła swoje koryto i 
zalała ogromne obszary zamieszkałe 
przez ludność. Film ten ukazał ogrom 
zniszczenia spowodowany przez wylew 
rzeki Rio Grande i nawoływał spo-
łeczeństwa zachodnie do udzielania 
pomocy materialnej potrzebującym 
mieszkańcom Boliwii. 

 Po pokazie filmowym ksiądz bi-
skup Antoni Reimann podziękował 
swojemu przyjacielowi J. Grysczykowi 
za zorganizowanie Seniorentreffen. 
Przypomniał wszystkim uczestnikom 
spotkania, że 27 lat temu 2 lutego w 
tej samej sali odbyły się jego prymicje 
zakonne. Podziękował gronu pedago-
gicznemu z Kadłuba Tur. za przygo-
towanie nabożeństwa różańcowego. 
Obiecał, że różaniec, który otrzymał od 
miejscowych dzieci, zawiesi na ścianie 
w swoim pokoju w dalekiej Boliwii. 
Biskup Antoni podziękował wszystkim 
za hojne dary na prace misyjne, jakie 
zebrano w czasie kolekty na terenie 
naszej parafii. Prosił wszystkich o 
dalszą modlitwę i pamięć.

Spotkanie zakończyło się radosną 
pieśnią „Tobie Panie mój mówię 
tak, tak, tak” zaśpiewaną przez 
wszystkich uczestników Seniorentref-
fen w języku polskim, niemieckim i 
hiszpańskim.

jerzy farys

Seniorentreffen w kadłubie turawskim
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Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Turawskiej ogłasza kolejny kon-
kurs na najciekawszy obiekt muze-
alny. Zwracamy się do mieszkańców 
Gminy Turawa z prośbą o aktywne 
uczestnictwo w przedsięwzięciu. 
Bardzo często nie zdajemy sobie 
nawet sprawy z tego, że wokół nas 
ulegają zniszczeniu przedmioty o 
historycznej wartości, mówiące o 
przeszłości naszych przodków.

Zapewniamy, że dostarczone 
eksponaty znajdą opiekę w do-
brze zorganizowanej Izbie Re-
gionalnej w Ligocie Turawskiej. 
Poniżej przedstawiamy regulamin 
organizacyjny konkursu.

REGULAMIN
organizacyjny konkursu na 
najciekawszy obiekt wyko-
nany do 1945 roku, a będący 
nierozerwalnie związanym z 
życiem i pracą ludności na 
terenie Gminy Turawa.

§ 1
Konkurs zorganizowano z ini-

cjatywy Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Turawskiej przy daleko 
idącym wsparciu organizacyjnym 
Wiejskiej Izby Regionalnej w Ligo-
cie Turawskiej. Jego głównym ce-
lem jest ocalenie pamiątek kultury 

materialnej regionu turawskiego 
oraz wzbogacenie już istniejącej 
ekspozycji wystawienniczej.

§ 2
Konkurs trwa od chwili ogło-

szenia na łamach „Fali” do 31 
marca 2007 r., natomiast jego 
wyniki ogłoszone zostaną do 31 
maja tego samego roku.

§ 3
W konkursie mogą wziąć udział 

wszystkie obiekty (przedmioty) 
kultury materialnej:

a) pisane - książki, czasopisma, 
dokumenty, banknoty, zdjęcia, al-
bumy, kroniki, obrazy itp.,

b) przedmioty - z ceramiki, 
szkła, porcelany i metalu,

c) wystrój wnętrz – meble, 
nakrycia stołowe, pościel, stroje 
itp.,

d) narzędzia rolnicze i rzemieśl-
nicze.

Przedmioty przekazane do 
konkursu nie mogą być przed ich 
przekazaniem celowo odnawiane 
(malowane), z wyjątkiem bieżącej 
konserwacji.

§ 4
Komisja Konkursowa dokona 

oceny punktowej dostarczonych 

przedmiotów za pomocą szczegó-
łowych kryteriów.

§ 5
Każdy dostarczony do konkur-

su eksponat staje się własnością 
Wiejskiej Izby Regionalnej i po-
winien posiadać informację za-
wierającą nazwę, wiek, miejsce 
pochodzenia, przeznaczenie oraz 
adres właściciela.

§ 6
Właścicielom najciekawszych 

eksponatów zostaną przyznane 
nagrody i wyróżnienia o łącznej 
(wartości) wysokości 1200 zł.

Pierwsza nagroda w wysokości 
400 zł.

Druga nagroda w wysokości 
300 zł.

Trzecia nagroda w wysokości 
200 zł.

Na wyróżnienia przeznacza się 
kwotę 300 zł.

Upoważnia się Komisję Konkur-
sową do zmiany proponowanych 
nagród.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce konkursu uzyskać można pod tel. 
077 4213062 oraz 0604887743.

zarząd toWarzystWa miłoŚnikóW 
ziemi tUraWskiej

Konkurs

Urząd Gminy w Turawie zapra-
sza wszystkich zainteresowanych 
do wzięcia udziału w Konkursie 
Zdobienia Jaj Wielkanocnych, któ-
ry odbędzie się 27 marca 2007r. 
o godz. 10.00 w budynku urzędu 
(„duża sala”). Poniżej regulamin 
konkursu.

REGULAMIN
konkursu na zdobienie jaj 
wielkanocnych

ORGANIZATOR
URZĄD GMINY W TURA-
WIE

CEL
Konkurs ma na celu podtrzy-
manie tradycji związanych ze 
Świętami Wielkanocnymi wśród 

mieszkańców naszej gminy.

ZASADY  REGULAMINU

I. W konkursie mogą brać miesz-
kańcy gminy Turawa. 

II. Przed przystąpieniem do kon-
kursu należy 2 ozdobione, ugoto-
wane jajka (gotować co najmniej 
2 godz.), oznaczone nazwiskiem, 
przedłożyć Komisji Konkursowej, 
następnie tą samą techniką ozdobić 
1 jajko w czasie ok. 3 godzin.

III. Prace oceniane będą w ka-
tegoriach:

a) 7 – 10 lat
b) 11 – 13 lat
c) 14 – 16 lat
d) dorośli
i według technik:
a) rytowniczej

b) dowolnej (pozostałe techni-
ki)

IV.  Zdobienie jaj odbywa się z 
materiałów własnych.

V. Kryteria oceny prac:
a) poziom wykonania
b) dobór materiałów
c) pomysłowość

VI. Kroszonki biorące udział 
w konkursie stanowią własność 
organizatora.

VII.  Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymują nagrody rze-
czowe.

VIII. W kwestiach spornych in-
terpretacja regulaminu należy do 
Komisji Konkursowej.

roman borkoWski

Konkurs  Kroszonkarski
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Uczniowie Publicznego Gimnazjum w 
Turawie biorą udział w rozgrywkach 
Gimnazjalnej Ligi Piłki Siatkowej 
chłopców i dziewcząt. 

Reprezentacja dziewcząt bierze 
udział w II edycji Gimnazjalnej Ligi 
Piłki Siatkowej, w której startuje 
dziewięć zespołów podzielonych na 
3-drużynowe grupy:

Gr. I
1. Chróścice
2. Komprachcice
3. Tułowie

Gr. II
1. Izbicko
2. Strzelce Opolskie
3. Jemielnica

Gr. III
1. Ozimek
2. Turawa
3. Zawadzkie

Każdy z zespołów jest organi-
zatorem jednego mini turnieju, 
po zakończeniu rozgrywek w gru-
pach zespoły zajmujące w swoich 
grupach poszczególne miejsca są 
dzielone na kolejne trzy grupy i 
spotykają się na turnieju finało-
wym w Zespole Szkół w Dobrzeniu 
Wielkim. Najbliższy mini turniej w 
naszej grupie odbędzie się 17 grud-
nia w Zawadzkiem, a w styczniu w 

Ozimku odbędzie się trzeci ostatni 
mini turniej, którego gospodarzem 
będzie PG w Turawie. 

Nasz zespół 26 listopada rozegrał 
już pierwszy mini turniej, którego 
gospodarzem był zespół z Ozimka. 
W turnieju tym padły następujące 
wyniki: Ozimek - Turawa 2:0; Ozi-
mek - Zawadzkie 2:0; Zawadzkie 
- Turawa 2:1.

W dniu 11 listopada z okazji 
Święta Niepodległości w Izbicku 
odbył się turniej piłki siatkowej 
dziewcząt, w którym nasz zespół 
zajął drugie miejsce za zespołem z 
Chróścic, a przed zespołami z Izbi-
cka i Tułowic.  

Reprezentacja chłopców PG w 
Turawie bierze udział w I edycji 
Gimnazjalnej Ligi Piłki Siatkowej 
Chłopców, w której startuje sześć 
zespołów. Zespół chłopców z Pub-
licznego Gimnazjum w Turawie 
rozgrywa swoje mecze systemem 
ligowym, czyli mecz i rewanż, gdzie 
za każdy wygrany set zdobywa się 
jeden punkt, a gra się zawsze pięć 
setów. Chłopcy mają za sobą już trzy 
kolejki, w których spotykali się z 
zespołem PG w Badaczu, gdzie nie-
znacznie ulegli zespołowi gospodarzy 
3:2; zwyciężyli w Siołkowicach re-
prezentację miejscowego gimnazjum 
4:1; oraz będąc gospodarzem (gra-
jąc gościnnie w sali gimnastycznej 
PG w Badaczu) ulegli zespołowi z 
Gogolina 4:1. 

W pierwszej serii spotkań nasz 
zespół czeka jeszcze wyjazd do Za-
gwiździa oraz mecz w roli gospodarza 
w Biadaczu z zespołem PG w Tar-
nowie Opolskim. Drugiego stycznia 
rozegrana zostanie pierwsza kolejka 
spotkań rewanżowych.

tomasz piWoWarczyk

Gimnazjalna Liga piłki siatkowej

Opiekun zespołu pan mgr Grzegorz Kwieciński wraz ze swoimi podopiecznymi.
Drużyna w składzie: Jolanta Szubert, Joanna Jakusz, Dominika Olejnik, Izabela Andruszków, 
Agnieszka Klimas, Klaudia Gola, Sandra Gola, Sandra Lisoń, Amanda Iłczyk, Angelika Andruszków.

Opiekun zespołu pan mgr Tomasz Piwowarczyk wraz ze swoimi podopiecznymi
Drużyna w składzie: Artur Kuraszewski, Oliwer Kubus, Mateusz Czopek, Denis Kotula, Rafał Kaniecki,
Tomasz Węgrzyn, Damian Kardasiński, Marek Malek.
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Francek spotyka Roz Antka i pado mu:
– Alech cie pieronie długo nie widział!
– Boch siedział!
– A za cóż to?
– Za to żech głową o mur bił!
– Za to też już sadzają?
– Ja! Dowidzisz to nie była moja głowa!

*
Antek, jak myślisz co jest bardziej ciężkie, 
kilo pierza albo żelaza?
– pyto Francek.
– Ty głuptaku, przecież kilo jest kilo!
– No to jakieś taki mądry to spuść se kilo 
pierza a potem kilo żelaza na nogę a bę-

dziesz widział co cięższe!
*

Antek spotkał po 10 latach Francka. Ra-
dość była wielka.
– Francek co ty robisz? Kaj przebywosz? 
Jak ci idzie?
– Ano grywom w jednym zespole jazzowym 
i jeżdżę po kraju!
– Ty? Przecież tyś nigdy na żadnym in-
strumencie grać nie umiał!
– Cicho Być! Oni się jeszcze w tym larmie 
na tym nie poznali!

zebrał i opracoWał: Walter ŚWierc

KRZYŻÓWKA nr 57
Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1- teren do ćwiczeń wojsko-
wych; 5- niejedna w dorobku Sztau-
dyngera;  9- ruch, czynność lub papier 
wartościowy; 11- za dużo; 12- komosa, 
chwast z którego dawniej wypiekano 
tzw. chleb głodowy; 13- danie buzi; 14- 
ich częścią są Tatry; 17- forma, fason; 
20- poważanie, szacunek, 23- teren, 
25- do przyrządzania koktajli, 27- w 
latarkach; 28- kolorowe ołówki; 29- … 
Kobyliński; 30- Ludwik, pułkownik 
Powstania Styczniowego, poległ pod 
Dubiczami; 31- z mlekiem dla dzieci; 
32- prezydent USA od 1981 do 1989; 
33- osad lub atak samolotowy; 34- jed-
norazowa porcja ciepłego, chrupiącego 
pieczywa; 37- znaczył swą obecność 
literą Z; 38- manekin, marionetka.
Pionowo: 1- drewniany chłopczyk z 
bajki; 2- przodownik wyścigu; 3- garnki 
z niej lepią; 4- jego gatunkiem jest żon-
kil; 5- autor ,,Elementarza” w latach 
powojennych; 6- kawon; 7- … buduje, 
jej przeciwność rujnuje; 8- element 
łączący mechanicznie lub elektrycznie 
2 urządzenia w celu ich współpracy, 
gramofon; 10- pojęcie matematyczne 
o symbolu podobnym do litery S; 15- 
w nim maluchy zaczynają edukację; 
16- rodzaj silnika; parowa lub wodna; 
18- półrocze akademickie; 19- sztuka 
walki wojskowej; 21- ciągnie wilka do 
lasu; 22- byle co go złości i wzburza; 
24- do transportu towarów po rzece; 
26- odcinek czasu w dziejach ziemi; 
31- czubeczek; 35- y; 36- dużo ryczy 
a mało mleka daje.

Rozwiązanie polega na odszyfro-
waniu hasła.

opracoWał: piotr jendrzej    

Za prawidłowe rozwiązanie krzy-
żówki nr 56 w „FALI” nr 3/66/2006 
nagrody otrzymały Panie: Irmgarda 
Bartyla z Ligoty Turawskiej (album: 
„Opole – cztery pory roku” Ryszarda 
Emmerlinga) oraz Lucyna Żmuda z 
Zakrzowa Turawskiego (album Ur-
szuli Zajączkowskiej „Dawne widoki 
Opola”). Hasło krzyżówki brzmiało: 
„POLITYK POWINIEN MYŚLEĆ 
O WNUKACH, A NIE O DZIAD-
KACH”.

W imieniu kolegium redakcyjnego 
naszego kwartalnika życzymy ciekawej 
i „smacznej” lektury. 

Kartki z rozwiązaniem hasła 
krzyżówki nr 57 prosimy nadsyłać 
do dnia 31 stycznia 2007 roku na 
adres: Redakcja Kwartalnika „FALA”, 
ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa (Urząd 
Gminy Turawa).

redakcja

Wszystkich chętnych do współpracy z 
Redakcją i zamieszczenia artykułów w 
kolejnym (1/68/2007), marcowym numerze 
Kwartalnika „FALA” serdecznie zapraszamy 
i prosimy o dostarczanie materiałów 
w nieprzekraczalnym terminie 28 lu-

tego 2007 roku, w wersji drukowanej i 
elektronicznej (w miarę możliwości). W 
przypadku, gdyby nie dysponowali Państwo 
nośnikiem typu dyskietka, płyta CD, proszę 
się zgłosić do Referatu Promocji Urzędu 
Gminy Turawa (pokoje nr 19 i 20).

Humor śląski

Od Redakcji
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POLECAMY:
NASZĄ NOWĄ SEZONOWĄ KARTĘ:
DZICZYZNA W JESIENNO-ZIMOWYCH 
KREACJACH

RESTAURACJA 
„MARTA” 
Bierdzany
przy trasie Opole – Kluczbork
tel.:  501 462 398
zaprasza codziennie
od 10.30 do 22.00

Dysponujemy także 8 miejscami 
noclegowymi w pokojach z TV, SAT, 
z balkonami.

Organizujemy:
◘ wesela do 50 osób
◘ obsługę wycieczek
◘ przyjęcia
◘ urodziny
◘ katering
◘ stypy

Apel do mieszkańców gminy Turawa
W związku z zaistniałą potrzebą przygotowania gminnych planów gospodar-
ki odpadami w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, Referat 
Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prosi mieszkańców Gminy 
Turawa o przekazywanie informacji do Urzędu Gminy co do miejsca i ewen-
tualnej ilości rozmieszczenia na terenie gminy płyt dachowych i elewacyjnych 
wykonanych z eternitu. 

Ponadto informujemy, że powyższe dane są niezbędne do opracowania 
zbiorczej ewidencji, która jest podstawą Programu usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest.
 danUta piWoWarczyk

Apel ,,Zima”
W związku z nadchodzącą zimą Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie 
prosi o zwrócenie większej uwagi społe-
czeństwa lokalnego na osoby samotne, 
w podeszłym wieku, niepełnosprawne 
oraz życiowo niezaradne. 

Zima to okres szczególnie trudny 
dla tych grup społecznych.

Niepokojące informacje o ludziach 
starszych i samotnych prosimy przeka-
zywać do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do godz. 15.00 (telefoniczny 
numer ośrodka 077 4212 229). W póź-
niejszych godzinach prosimy o kontakt 
z sołtysami wsi.

Każda informacja zostanie spraw-
dzona przez pracowników socjalnych, 
jeżeli wystąpią potrzeby, zostanie za-
stosowana pomoc doraźna.

joanna kUrek 
p.o. kieroWnik GminneGo oŚrodka 

pomocy społecznej



Seniorentreffen w kadłubie turawskim Młodzi ludzie – zdolni ludzie

Niepokorni


